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εκπαιδευτών ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (LD).

Ομάδες – στόχοι είναι εκπαιδευτές ξένων γλωσσών και εκπαιδευτικοί πάροχοι μαθημάτων

ξένων γλωσσών για ενήλικες. Οι βασικές ανάγκες, που θα καλυφθούν από το Έργο, είναι η

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, η ελλιπής γνώση των μαθησιακών δυσκολιών (LD), η

εκμάθηση των κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και των διαθέσιμων εργαλείων και η

ύπαρξη ενός κοινού πλαισίου για τη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (LD).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α) Ένα πολύγλωσσο ψηφιακό ευρετήριο, που θα περιέχει ορθές πρακτικές και στρατηγικές

από χώρες της Ευρώπης, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών.

β) Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, το οποίο θα τους

παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις δεξιότητες τους στην εκπαίδευση ατόμων με

μαθησιακές δυσκολίες και να κατανοήσουν τις δικές τους ανάγκες.

γ) Ένα online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ξένων γλωσσών σε

θέματα που αφορούν τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

(LD)

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Οι μαθησιακές δυσκολίες (LD) μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή ενός ατόμου εκτός από

τους ακαδημαϊκούς τομείς και στις σχέσεις του με την οικογένεια, τους φίλους και το

χώρο εργασίας. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο με

λίγα προσόντα και είναι πολύ πιθανό να γίνουν άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί. Η γνώση

ξένων γλωσσών, σε συνδυασμό με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τη σχετική

εργασιακή εμπειρία, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης,

της αμοιβής και στην επαγγελματική εξέλιξη. Οι ξένες γλώσσες μπορούν να

δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, δίνοντάς μας πρόσβαση σε άλλες χώρες

και πολιτισμούς, και να μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.Η

ένταξη, η ίση μεταχείριση, οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την απασχόληση των

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (LD), η εισαγωγή πιο πολύπλοκων συστημάτων

παρακολούθησης για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

(LD) είναι ζητήματα που πρέπει να υλοποιηθούν για τη μεγιστοποίηση του

αποτελέσματος, την εδραίωση των αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση της προόδου

και τη δημιουργία πολιτικών ικανών να εξαλείψουν τις ανισότητες.
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Το Έργο υλοποιείται από 8 φορείς, οι οποίοι μέσα από μια ενιαία προσέγγιση και την

ανάπτυξη κοινών διαδικασιών, θα υποστηρίξουν καθηγητές ξένων γλωσσών για να

αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να παρέχουν την

κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Οι εταίροι εκπροσωπούν 7 χώρες της ΕΕ:

Public University of Ptuj, Σλοβενία

p-consulting, Ελλάδα

COMCY, Κύπρος

Associacio Programes Educatius Open Europe, Ισπανία

Errotu, Ισπανία

Dyslexia Association of Ireland, Ιρλανδία

FORMA.AZIONE SRL, Ιταλία

SC Works Quality SRL, Ρουμανία

ΔIAΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΤuDOrs, θα είναι ο ηλεκτρονικός χώρος φύλαξης του

υλικού που θα αναπτυχθεί και το εργαλείο διάδοσης των αποτελεσμάτων του Έργου

σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων.

Link: https://tudors.academy

Ακολουθήστε μας στο FB: https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy/
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